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 "ביהודי� השלטו� על"ל מבוא: והפוליטי פרגמטיז�, משפט

  אקווינס לתומס

   *יונת� י�ֵבל

  קבר 	ולאהר ליקהלא

 מבלי האד את ורומ האד את להשפיל מבלי יאלוה את רומ אקווינס
 של ארצ, terra viventium: ישר שכל של קוסמוס יצר הוא. הטבע את להשפיל

  .החיי

  	האיל רהשו, סטרטו	'צ. ק.ג

 תומס מאת (”De Regimine Judaeorum“) ביהודי	 השלטו� על המאמר

, הכנסיה של בהיסטוריה ביותר ההשפעה רב הקתולי התאולוג, אקווינס

 והאינטלקטואלי הפוליטי, המשפטי היחס בהבנת מפתח טקסט הוא

 עוסק הטקסט, כ� על נוס�. הביניי� בימי הנוצרית באירופה יהודי�ל

 כפיפות: ממונות ודיני ציבורי משפט, פוליטית תאוריה של כלליות בשאלות

 ממשלה פקידי למנות הראוי האופ�, מיסוי של הלגיטימיות, לחוק השליט

 בריבית להלוואה היחס, ענישה, )ציבור בנכסי שימוש עשיית, ובהכללה(

 הוא במאמר מרכזי משפטי�תורת רובד. במשפט ולא עושר עשיית יודינ

, פסיכולוגיות בתובנות המלווה, אלה לשאלות והמעשית הפרגמטית הגישה

  . רינריהדוקט העיו� על מחיל, מודרניסט�כפרוטו, שתומס

 בהערות מלווה הוא. לעברית לראשונה כא� מתורג� ביהודי	 השלטו� על

 משפטיי�, היסטוריי� קשרי�וה הבהרות המספקי� ובמבוא

  .לקריאתו ואינטלקטואליי�

_____________________________________  

. רימלט ולנויה קוזודוי לניל, לביא לשי ,ס�מ ליונת� ייתודות הדעת את מרחיבות ועצות תמיכה על   *
 הערותיה� על �NYU School of Lawב המשפט בתורת המחקר סדנת למשתתפי תודותיי

 הבלתי תמיכת� על הלברטל ומשה ויילר יוס� ולפרופסורי�, הקפדנית וקריאת� המועילות
 �Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique תודותיי ל. מסויגת

 בהיותי נכתב זה מבוא. ייל באוניברסיטת Beinecke ש� על הנדירי� והספרי� היד כתבי ולספריית
 �Straus Institute for the Advanced Study of Law & Justice, NYU School ofב מחקר עמית
Law .אחרת צוי� א� אלא, שלי התרגומי� כל.  
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�שלילת היהודי	 כפרה? שיח נגוע. ג. אקווינס והגילוי התאולוגי של הפוליטיקה. ב. מבוא. א

השליט כפו� לחוק ושולט   .1; "על השלטו� ביהודי	"כמה תימות מרכזיות ב. ד. סופוזיציה
את מי  .5; מיסוי וקניי	. 4; חובת השבהעשיית עושר ולא במשפט ו. 3; נש�. 2; לטובת הכלל

  .סיו	. ה. גו� האד. 7; פרגמטיז ומתינות, תאורטיזציה. 6?; יש למנות לתפקידי ציבוריי

  מבוא. א

 הנראה ככל שנכתב ,(De Regimine Judaeorum) ביהודי	 השלטו� על הקצר הטקסט, פניו על
 כמרצה אקווינס תומס כיה	 שבה פולמוסיה עתירת בתקופה היינו – 1271 או 1270 בשנת

 חוות להיות נועד הוא. עיוני כמאמר נכתב לא – מותו לפני קצר זמ	, פריז של באוניברסיטה
 ליחס באשר שאלות של בסדרה עצתוב דרשה אשר חסודה שליטה אל הממוענת משפטית דעת

 אלא 1.ינההמד ניהולו ציבורי משפט של נוספי ענייניבו יהודיה נתיניהל הראוי החוקי
 כשאלות לשאלותיה להתייחס שבכוונתו הירצמ הוא בפתיחה מיד: אקווינס הוא שאקווינס

 לפירוט אפיק עבורו ה	, היריעה קוצר א� על, מספק שהוא והתשובות, כלליות עיוניות
 – יהודי ולא יהודי – לנתיניה ביחס השליטי את המחייבי הנורמטיביי העקרונות

 היהודי שאלת לע נוס�. הטבעי למשפט היינו, המחייבי ילחוק כלליתה כפיפות במסגרת
 הראוי האופ	ו מיסוי של הלגיטימיות כגו	, ציבורי משפט של תוכללי ותבשאל עוסק הטקסט
 ימי של המשפט ולתורת הפוליטי לשיח אשנב הפותח מרתק מסמ� זהו .ממשלה פקידי למנות

   .הביניי

. בקביעותיו דופ	 יוצא או מהפכני טקסט איננו ביהודי	 �השלטו על ,רינריתדוקט מבחינה
 מציג שהוא העמדותש הרי, )להל	 הנידונות (מסוימת ונורמטיבית טכנית חדשנות בו שיש א�

 בדיוק זהו. זמנו של והפוליטי התאולוגי בשיח המבוטאות העמדות גלריית במרכז ממוקמות
 בחקר, ופוליטית תאולוגית משפטית עיהכב היהודי בעיית בלימוד ער� בעל אותו שעושה מה

 מבטא אקווינס .הביניי ימי של זה פלחב בה שעסק שיחהו הנצרות בארצות השל סטטוסה
 את בעיקר (לשלטו	 נוחות שאינ	 אלו את להדגיש טורחו, מ	ומייש 	מרחיב, קיימות דוקטרינות

 תיוצא). לא או יהודי ,הממוסי הנתיני בעוולת שמקורו ממיסוי להתעשר השליט על האיסור
�התומיסטי" הישר שכל"וה הסובלנות, המתינות את המאפיינת המעשית הגישה היא דופ	

_____________________________________  

, "אְנט�ָרְ� לדוכסית ]מכתב[ "כלומר, ad Ducissam Brabantiae הנה הטקסט של נההמשכותרת   1
 של עצתו את ביקשה בו והמכתב מפורשת אינה הנמענת השליטה זהות .זה בש� אותו המכני� ויש

 בארצות ידיי� רחבת דוכסות היתה ברבאנט .מתשובותיו להסיק נית� שאלותיה על; אבד אקווינס
 אנטוורפ�, כבריסל מרכזיות ערי� וכללה ומהולנד מפלנדריה חלקי� פני על שהשתרעה השפלה

 הדוכסית ע� הנמענת את מזהי� המקורות מרבית. 1795 עד התקיימה מדינית וכיחידה, ולוו�
 לשליטת היתה עת קשה כספית למצוקה שנקלעה, מבורגו�) אלאיד או אדלאיד או (אליקס

 מקורותיה את הגביל אשר, מברבאנט �3 ה) הנדריק (יאנר הדוכס, בעלה של צוואתו עקב, ברבאנט
 הרוזנת ע� הנמענת את מזהי� אחרי� מקורות. מיהודיה להיפטר ממנה תבע השאר ובי� הכספיי�
 Henri ראו. הטקסט לפרשנות ממש של נגיעה אי� זו היסטורית למחלוקת; מפלנדריה מרגריט

Pirenne, La duchesse Aleyde de Brabant et le De Regimine Judaeorum de Saint Thomas 
d’Aquin, 30 REVUE NEO-SCOLASTIQUE DE PHILOSOPHIE 193 (1928). 
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 שלושה המאה סו� לקראת ליהודי ההתייחסות מ	 שהיעלמותה דיספוזיציה אותה ,אוגוסטיני
  .�1306ב ומצרפת �1290ב מאנגליה היהודי בגירוש התבטאה עשרה

 שחשיבתו מי אצל רווחת לתדמית בניגוד – למשפט קווינסא של והפרגמטי הגמיש יחסו
 השני בחלקו" המשפט על המאמר "של הדוקטרינרי החלקי מ	 רק לה מוכרת אקווינס של
 במקומות .מבטא שהוא המהותיות העמדות מ	 פחות לא חשוב – התאולוגיה מכלול של

 בכוחות שימוש דיקהמצ כשהיא, הנכונה הדוקטרינה את מסייג אקווינס בטקסט מרכזיי
 כל שלא הידועה לאמירתו המקורות אחד הנו זה וטקסט, ואיפוק מתינות של בְשמ	 ,שלטוניי

ַה%ֹל ְר$#ת ִלי ֲאָבל לֹא " :פאולוס את כאסמכתא מביא אקווינס (רצויה ג היא חוקית פעולה
 אקווינס, אריסטו של מובהק כתלמיד ).2"רַה%ֹל ְר$#ת ִלי ֲאָבל לֹא ְיַ$ְעְ>ֵדִני ָ+ָב; ָכל-ָ+ָבר מ*ִעיל

   ).sophia (עיונית חכמה רק לא ,)phronêsis (מעשית חכמה של במונחי כמדרי� עצמו את רואה

 הסמכות בשל ג, כמוב	, אלא תכניו בשל רק לא משמעותי טקסט הנו ביהודי	 השלטו� על
 בהיסטוריה ביותר עהההשפ רב לתאולוג נחשב תומס. מחברו של העצומה האינטלקטואלית

 סינתזה שיצר מי, אינטלקטואלי עומק וה	 שיטתיות ה	 לקתוליות שסיפק ולהוגה הכנסייה של
 מצד חריפי גינויי וא� פולמוסי מרובי חיי למרות. התגלות של דת ע תבונית דת של

 נתבש כקדוש אקווינס הוכרז, מעמדותיו ולמקצת שלו לרציונליז בכירי דת ואנשי עמיתי
1323 , �Doctor angelicusה. 1567 בשנת" הכנסייה של דוקטור"ו, מותו לאחר שנה חמישי

 היצירה את אחריו הותיר, עשרה השש המאה מאז נודע שבו כינוי, ")המלאכי המורה("
 או (Summa Theologiae ההתאולוגי מכלול, הנוצרי הרציונליז של המכוננת התאולוגית

Summa Theologica( העניו	במודרנה פחת שלא בלבד זו לא שלו ובתאולוגיה בפילוסופיה י ,
   3.התאולוגי לשיח מעבר הרבה כיו חורג והוא, העשרי במאה מאוד התגבר אלא

   הפוליטיקה של התאולוגי והגילוי אקווינס. ב

 המחשבהו הטבעי המשפט אסכולת של בהיסטוריה שלו המשפט תורת של הלמרכזיות בניגוד
 תכופות לעתי נעדר הואו, קנוני פוליטי להוגה כלל בדר� נחשב אינו וינסואק ,משפטית� המטא

 במידה נובעת היא. טעות וזו חבל זה. המערב של הפוליטית המחשבה של האנתולוגיות מ	
, התאולוגיה מכלול מפסגות אחת שהוא, "המשפט על המאמר "לחיבורו בניגודש מכ� מסוימת

 – לא ואולי לכתוב התכוו	 אולי. פוליטית בתאוריה קיפהמ או שלמה יצירה כתב לא וינסואק
 שלטונ	 על העצמאי והמאמר, �50 ה בשנתו נפטר וינסוכשאק גמור לא נותר התאולוגיה מכלול

 א�. עצמו וינסולאק מיוחס חלקו ורק בתכניו מוגבל הנו) De Regimine Principum (שליטי	 של
 אחרי ובמקומות, פוליטית תאוריה של לשאלות התייחס שבה בכתבי. משני עניי	 זהו

 נתבעת ולפיכ� – אד בחיי תופסת הפוליטיקה, אינצינדנטלי באופ	 עולה הפוליטיקה בהש
 את ולממש עצמו את לשכלל האד של ביכולתו מרכזי מקו – תואמת תאולוגית להתייחסות

_____________________________________  

' כל המובאות מ� הברית החדשה בעברית ה� מתרגו� ֶדלי�. 12 ו הקורינתיי� אל הראשונה האיגרת  2
)Delitzsch( ,1877, לייפציג . 

 של במשנתו ופילוסופיה תיאולוגיה ,צריתנו אהבה: אלוהי� אהבת וולמ� אביטל ראו להרחבה 3
 ). 2005( אקווינס תומס
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 של ימיו עד השחל המרכזית הנוצרית לעמדה ביחס תמהפכנימ פחות לא ההנ זו גישה. טבעו
–354 (הקדוש אוגוסטינוס של המונומנטלית דמותו ע בעיקר המזוהה, כובמהל אקווינס

  .בקצרה אתעכב לפוליטיקה יחסו שעל, )430

 שלל כוללת אינה הביינמית הנצרות, סליוכא כיהדות קודיפיקטיביות לדתות בניגוד
 המאמי	 של מאווייו. ההז בעול והציבוריי הפרטיי החיי לארגו	 מדויקות הוראות

 המרכזית התאולוגית יצירתו כש – "האלוהי עיר "בשערי לבוא בתקוותו נטועי הביניימי
 מימוש רכיולצ פוליטית ישות בכינו	 לא – החמישית המאה בתחילת שפורסמה אוגוסטינוס של

 מתכנית חלק אינו באד אד שלטו	. הארצית העיר אהו, הזה בעול קולקטיבי או עצמי
 על שלטו	 לאד נית	, בראשית ספרמ מצטט שהוא תו� אוגוסטינוס מטעי, העד	 בג	. הבריאה
 שלטו	, יררכיהה, עבדות 4.אחרי אד בני על לא אופ	 בשו, בלבד יירציונל הלא היצורי

 ישו, כ	 על יתר .האד ונפילת הקדמו	 החטא של ישירי תוצרי ה אלה כל – באד האד
 שאלת, ותלמידיו אוגוסטינוס עבור, לפיכ� 5."הזה העול מ	 איננה מלכותי "כי מטעי עצמו

 האוגוסטינית גמה*דב. ונחות ארצי עניי	 היא וממילא תאולוגית שאלה אינה הפוליטי הארגו	
 הנו, הכרחי רע בבחינת, ממנה לתבוע שנית	 והמרב ,מטפיזי או דתי מעמד כל למדינה אי	

 ולפיכ�, לדת ובכפיפותה בנחיתותה מתמדת והכרה יבוריהצ הסדר ועל השלו על שמירה
 המרכזיות בשאלות מתמקדת אינה והדת ,אחרת או זו שלטו	 ורתלצ דתית העדפה אי	. יהילכנס

 היחיד יחסי, כופה בכוח שימוש של הלגיטימציה כגו	 ,בה	 עוסקת פוליטית שתאוריה
 את ולקיסר לאלוהי אשר את והילאל הבו "6.'וכו חומריי טובי, חירות, צדק, והקולקטיב

, 21 כב מתי (השוני נגליוניוובא המופיע החדשה בברית ישו מדברי זה ציטוט": לקיסר אשר
 מאות בת המסורת ושל אוגוסטינוס של להתייחסות הבסיס הוא) 25 כ לוקס, 17 יב מרקוס
�אנטי, "ינייאוגוסט "תאולוגי, כ	 על יתר. פוליטית תאוריה של לשאלות שהדרי� השני

 הקדוש השילוש מתו� השנייה) hypostasis (האישיות של זיהויה כי מצייני מודרניי פוליטיי
7.מדיני שלטו	 בכל החושדת לתאולוגיה בסיס הנה המדינה ידי על שנצלב אד ע

  

_____________________________________  

 ַנֲעֶ+ה, ֱאלִֹהי� ַו$ֹאֶמר": 28–26 א לבראשית מתייחס אוגוסטינוס. 15 פרק, 19 ספר, האלוהי� עיר  4
 ָהרֵֹמ+, ָהֶרֶמ+� 4ְבָכל, ָה/ֶר�� 4ְבָכל 4ַבְ�ֵהָמה, ַהָ?ַמִי� 4ְבע�� ַהָ$� ִבְדַגת ְוִיְר<4 ִ=ְדמ4ֵתנ4 ְ�ַצְלֵמנ4 /ָד�

ָה, ָה/ֶר��ֶאת 4ִמְלא4 4ְרב4 ְ@ר4 ֱאלִֹהי� ָלֶה� ַו$ֹאֶמר [...] ָה/ֶר��ַעל ABְדַגת 4ְרד4; ְוִכְב� 4ְבע��, ַהָ$� ִ
 בבני דעו�ג של לגערתו להתייחס ג� יכל אוגוסטינוס ."ָה/ֶר��ַעל ָהרֶֹמֶ+ת, ַחָ$ה�4ְבָכל, ַהָ?ַמִי�
 שופטי�" (ָ�ֶכ� ִיְמBֹל' ה ָ�ֶכ� ְ�ִני ִיְמBֹל ְולֹא ָ�ֶכ� ֲאִני ֶאְמBֹל לֹא: "שליט לה� המחפשי� ישראל

 ).23 ח
5

 . 36 יח יוחנ� פי על הבשורה  
  .AUGUSTINE AND POLITICS (John Doody & Kevin L. Hughes eds., 2005) ראו  6

 כגו� העשרי� המאה של השישי� בשנות השמאל מ� גרמני� י�תאולוג ידי על פותחה זו נקודה  7
 ,ERIK PETERSON, פטרסו� אריק של הקצר ספרו הנו לה הישיר המקור). Moltmann (מולטמ� יורג�

DER MONOTHEISMUS ALS POLITISCHES PROBLEM: EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE 

POLITISCHEN THEOLOGIE IM IMPERIUM ROMANUM (Leipzig: Hegner, 1935)"] המונותיאיז� 
 שפטרסו� לאחר"]. הרומית באמפריה פוליטית תאולוגיה של להיסטוריה תרומה: פוליטית כבעיה
, ארצית בממלכה) הקיסר או (הנסיC לשלטו� ביקו� האל שלטו� בי� ההקבלה את ומבקר מנתח

 אפשרות כל מבטלת הקדוש השילוש של הדוקטרינה התבססות כי – אקווינס קונטרה – גורס הוא
" פוליטית תאולוגיה "כנגד שנכתב מאמר זהו. פוליטיי� מודלי� לשירות נוצרית תאולוגיה לגייס
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 את להדגיש הכנסייה המשיכה, הרומית באימפריה המדינה לדת הנצרות תהיכשהי ג
 או אתניות חלוקות של כלשהי בתקפות מכיר שאינו זה, האוניברסלי יינוה, הקתולי אופייה

 המאה של ליהדות בניגוד עומדת זאת עמדה. הפוליטי הארגו	 לשאלת אדיש והוא פוליטיות
. נפרדת לאומית� אתנית יחידה וחייבה שזיהתה היות פוליטית כדת שנתפסה ,לספירה הראשונה

 הקיסר של �Constitutio Antoninianaה באמצעות ,לספירה 212 שבשנת, הרומית האימפריה
 פוליטיות, אתניות מזיקות וניתוקו הרומי האזרחות מושג של באוניברסליות הכירה ,קרקאלה

 הרומית התרבות כאשר ,פוליטית לא מדינה�דת של לאימוצה פורייה קרקע תהיהי 8,ודתיות
 היא הנצרות לא כי, עבד זה. רוחני לפיתוח נואשת הייתה, הרביעית המאה בסו�, המדורדרת

   .נוצרית שנעשתה היא רומא אלא, רומית שנעשתה

 כמוב	 תהיה האוגוסטינית הפוליטית האגנוסטיות כנגד בודד כמהפכ	 וינסואק את להציג
 זה יהיה לא ,ואול. ממנו יותר הרבה זה בעניי	 לכת שהרחיקו תאולוגי היו – קריקטורה

 של בטרנספורמציה ועבודתו כתביו של טלקטואליתהאינ המרכזיות את להדגיש מוטעה
 מאהה תו� אל והמשיכה עשרה שתיה המאה של" רנסנס"ב שהחלה הפוליטית המחשבה

 את להציג מקובל. אריסטו של הפוליטית הפילוסופיה אימו= בשל בעיקר, עשרה השלוש
, האריסטוטלית הפילוסופיה לבי	 ימיו של הנוצרית התאולוגיה בי	 סינתזה שיצר כמי וינסואק

 השאר בי	, מאות באות	 גילו – והיהודית – הערבית המחשבה וה	 המערבית המחשבה שה	
 כפי, "הפילוסו� "בפשטות שכונה (אריסטו. ולפרסית לערבית, ללטינית תרגומיו בזכות

 לפי"ש ,האד של הישגיו שיא את הארציי הקולקטיביי בחיי ראה") השליח "הנו שפאולוס
 באותה בדיוק ורק א� טבעו את לממש מסוגל ולפיכ�, )2 א פוליטיקה" (פוליטית יהח הנו טבעו

 וה	 אתיקהל ה	 פירושי שכתב, אקווינס. הארצית העיר היינו, מבזה שאוגוסטינוס מסגרת
 בקביעה שליטי	 של שלטונ	 על מסתו של הארגומנט את פותח, אריסטו של פוליטיקהל
 Naturale autem est homini ut(" בקיבוצי החי ופוליטית חברתית חיה הנו טבעו לפי האד"ש

sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens(.9
 ינסואקו אצל יסוד מושג הוא טבע 

 מעלה בכ�. חלק ליטול תבונה בעלי ליצורי נית	 בו האלוהית הבריאה של חלק אותו ופרושו
 שיח למדרגת אוגוסטינוס אצל הבזוי הממעמד ולמוסק בהינ� הפוליטית התופעה את וינסואק

_____________________________________  

 הקתולית פוליטית�התאולוגית ההתעוררות כנגד ובמובלע) 1922 (שמיט קארל של ההשפעה רב
 את מעלה עצמו פטרסו�, זאת ע�. �Reichstheologieה, היטלר של בחירתו בעקבות בגרמניה

 – עצמו ישו כנגד וה� אוגוסטינוס כנגד ה� להעלותה שנית� – החשובה הביקורתית הטענה
 Erik Peterson, Monotheism ראו. כשלעצמה פוליטית פעולה הנה הפוליטיקה גבולות שקביעת

as a Political Problem, in THEOLOGICAL TRACTATES 68–105 (Michael J. Hollerich ed. & 
trans., 2011)Cש�,  והקדמת העור. 

8  “Civis romanus sum” ,"שאול – פאולוס השליח של הגאה אמירתו הייתה, "רומאי אזרח הנני 
 ונדו� בקיסריה נעצר כאשר – מלידה רומאי ואזרח יהודי, הקטנה שבאסיה תרסוס יליד, התרסי

 לעמוד ומאלר נשלח הוא דרישתו פי על. מקומי צבאי מפקד ידי על מלקות לעונש משפט ללא
   כב השליחי� מעשי). המסע במהלC אבדו עקבותיו (רומאי כאזרח זכותו כפי, הקיסר למשפט

24–29 . 
) השנייה במילה משתמשי� התרגומי� שמרבית א�" (קהילות "ולא" קיבוצי� "בביטוי בחרתי  9

 ,”multitudine“, מילולית. בלשוננו הקהילה מושג של התכני� וריבוי התאורטי העובי בשל
 כל לה� לייחס בלי, קולקטיביי� חיי� של הצורה עצ� את ומציינת" מרובי�"ל מיתרגמת
 .II�II ,72.4 התאולוגיה מכלול ג� ראו). וכדומה זהות, חוק, פוליטי סדר כגו� (נוספי� מאפייני�
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 המושגית עצמאותו ואת החברתי המימד את ומפתח מוסי� הוא, כ	 על יתר. ותאולוגי אתי
 חברה בי	 – והמודרנית – הרומית האבחנה את בכ� וממשי�, הפוליטי מ	) והאמפירית(
)societas( ,קהילה) communitas (החוק ייד על המאוגדת פוליטית קהילהו) civitas.(  חיי אמנ

, האלמותית האלוהי בעיר באמת החשובי לחיי מקדי כשער קיימי והוויותיו הזה העול
  . רצינית ותאולוגית פילוסופית לשאלה הפכה פוליטיו כלכלי, החברתי הארגו	 שאלת א�

 נהאי שלו והפוליטיקה האוגוסטינית הדוקטרינה של ראי תמונת אינו התומיסטי המהפ�
 היא בה שהמסגרת, מוב	. והמשפטיי הפוליטיי כתביו כל להבנת חיוני זה עניי	. תיאוקרטית

. וארציות מטריאליות, לפחות בחלק	, הנ	 תכליותיה אריסטו בהשפעת א�. דתית הנה פועלת
. הזה בעול האד של �wellbeing ל, יעילות של, רווחה של לשאלות ברצינות מתייחס אקווינס

 הפלטוניז לעומת, ארצי, גשמי משהו יש בכלל התומיסטית שבתאולוגיה, מעיר סטרטו	'צ
 ביותר החשוב הדבר אולי. היש אהבת בה שיש אומר הייתי 10.אוגוסטינוס של האריסטוקרטי

 מרכזי כמימד, הבריאה אהבת, הקיי אהבת: גישה אלא רעיו	 אינו מאריסטו אקווינס שנטל
  . שלפנינו בטקסט מרכזיי בצמתי יכרתנ זו ארצית אתיקה. האלוהי באהבת

 האאוטסיידרי qui foris sunt,11, היהודי שאלת מחדש מתנסחת זו במסגרת
החיי בסמיכות לנוצרי א� , היהודי הנוכחי תמיד. האולטימטיביי לכל סדר פוליטי

 בה א�, בל יימחה,  הפיזי נגועי בחטא מתועבקיומפולחניה ועצ , שחייה, נבדלי מה
שיש לו לפיכ� , ע שאיבד את מעמדו כע בחירה; במידה מעיד על הברית בי	 אלוהי לאד

. א� בניו מנועי מליטול כל חלק בגו� הפוליטי, מקו ייחודי בסדר הדתי ובהיסטוריה הקדושה
? )ובכלל זה ההתייחסות המשפטית(מהו היחס הפוליטי הראוי ליהודי , בהינת	 מוסכמה זו

 אקווינס של יחסו בשאלת כולל באופ	 לעסוק כמוב	 יכול איני זו מצומצמת מהרשי במסגרת
 השלטו� עלב מושכלת קריאה, זאת ע 12.מרכזית תאולוגית שאלה עבורו# שהו, ליהודי
 המתחי מ	 כמה מצויני ובהמש�, מארגנת ורטורית הקשרית להתייחסות נדרשת ביהודי	

  . זמנ של סטורייוהה נטלקטואליהאי בהקשר סביב בנוי שהמאמר העיקריי

  סופוזיציה�כפרה היהודי� שלילת? נגוע שיח. ג

 האפקט ואת ,זה בטקסט מבטא שאקווינס מאליה המובנת היהודי בשלילת מטריד משהו יש
 הראשונה. בשתיי נטועה ליהודי השוללת תייחסותהה .לעמוד טיבו עלו לחקור ינועל הזה

_____________________________________  

10 )1954( 26–61 ’XOUMB DHE T‘ –QUINAS AHOMAS TAINT S ,HESTERTONC .K.G. בספרו שימושי 
 ללא אפולוגטי טקסט זהו מבריקי� וניסוחי� מקוריות תובנות לצד: סלקטיבי הוא רטו�סט'צ של

 האינסטרומנטלי למעמד בנוגע בעיקר (פרשניות סרק וטענות עובדתיות טעויות רווי, מעצורי�
 ושטחיות עומק מערב, )אקווינס של שיטתו בתוC האריסטוטלית לפילוסופיה מייחס שהמחבר

 ).לאיסל� ביחסו בעיקר (ממש של בגזענות וא� אופקי� בצרות ועונג, רטורי להט באותו
] qui foris sunt [בחו� אשר�את לשפט לי�מה כי: "13–12 ה הקורינתיי� אל הראשונה האיגרת  11

 ".מקרבכ� הרע�את תבערו ואת� ישפט� האלהי� בחו� ואשר ;בבית אשר את תשפטו הלא
  . JOHNY Y.B. HOOD, AQUINAS AND THE JEWS (1995) הנו זו בשאלה לדיו� מצוי� מקור  12

 Alexander Broadie, Medieval Jewry Through the Eyes of Aquinas, in AQUINAS AND ג� ראו

PROBLEMS OF HIS TIME 57 (Gérard Verbeke & Daniel Verhelst eds., 1976). 
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 ושיעבוד לנחיתות אות דנה – האל ורצח ישו של דחייתו – היהודי של שחטא האמירה היא
 כל לה אי	, סובלנית התייחסות ופולחנ דת וכלפי כלפיה שחייבי א�, ולמעשה מתמידי

 התפרנסות עניינה) שוני במקומות עליה חוזר שהטקסט (השנייה. הפוליטי בגו� חלק
 הזה טקסטשה האמירה, זאת ע. "נש� של המתועבת הפרקטיקה "מ	 היהודי של הבלעדית

 ג כמו האנטישמי המבע של הפרפורמטיבית המשמעות את מחטיאה" אנטישמי טקסט "הוא
 טקסט או מבע, כלשהו דובר כי קובעי אנו כאשר, בלשוננו. והאידאי ההיסטורי ההקשר את
 כל על מאפילה שהיא עד דומיננטית כה שהיא תכונה הל מייחסי אנו ,"יאנטישמי "ה

 וינסואק. משמעות ייצור של תנאי שו מקיי אינוש א� אולי ,משמעות ייצור של אחר מנגנו	
. מאליה מובנת, כללית הנחה היא שבה היהודי ששלילת תרבות ובתו� שיח בתו� כותב
. הסתירה חוק את או וננס< מודוס של הלוגיקה את מבטא שהוא כפי זו שלילה מבטא טסהטק
 חי שהוא כפי היהודי את השוללות תבניות בתו� חי הוא; היהודי על דבר אומר אינו הוא

  . שלו השפה בתו�

 האנטישמיות ובספר. הפרטי בבחינת המסתייע הרמנויטי דיוק אלא, אפולוגטיקה אינה זו

 אנטישמיו צרפתי דת איש, )Gayraud (*רֵג היפוליט כותב 1896 משנת אקווינס תומס. סט של
 בעיה 'הייתה לא הביניי בימי אחר אחד א� עבור ולא תומס עבור לא, האמת מע	ל: "מוצהר
 השאלה [...] ליהודי נוצרי בי	 החברתיי היחסי את הסדיר הציבורי המשפט. 'יהודית
 להתייחס צרי� אי� ידע אחד כל; אנטישמיי היו החוקי, המנהגי, הרעיונות. פתורה הייתה

 גרו שדברי מורה אקווינס של זה טקסט של קיומו צע déicide(".13 (האלוהי� הורג הגזע לבני
 מלהיות רחוקות היו היהודי לשאלת התייחסויות וכי, מופרזי ולמצער נכוני אינ

 של היהדות שלילת את אפיי	מ כשהוא טועה אינו גרו, ואול. מאליה	 מובנות או קונצנזואליות
 עדריה או מוחי	 מצרות הנבע אל היא. ופנאטית רגשית לא, ותאולוגית כשכלתנית וינסואק

 הפולח	 לחופש להתנכל אי	 כי, מקומות כמהב, במפורש קובע וינסואק, להיפ�: סובלנות
 רצו	 נגד לנצרות ילדיה את להטביל אסור כי, היבכפי דת על היהודי את להעביר או היהודי
 מביאי יהודיה פולחני, לחלוטי	 ער� חסרות שהנ	, אחרות לדתות בניגוד 14.וכולי הוריה
 וקדמוניות, יותר הקדומה הדת מ	 האמת דת צמיחת על מה לומדי הנוצרי באשר, תועלת

 נטל שאקווינס עמדה זו (הקודש כתבי קדמוניות על ונוכח שוט� באופ	 מעידה היהודי
 ומופת דוגמא, השולי מקומ את למלא עליה הנוצרית בחברה ,זאת ע 15).מאוגוסטינוס

  .הפוליטי בארגו	 היינו, �polityב פעיל חלק כל נטילת ללא, לפשע נצחיי

נדוני , קובעיכפי שהחוקי , היהודי "כי מציי	 אקווינס המאמר של הראשו	 בחלקו
אמת ידועה לכל המבוססת על חוזר על וינס ואק: זו אינה טענה. "בשל חטא לשעבוד נצחי

בנוגע לחלק של היהודי  עות מסוימותות קבינגזר, הוא כותב, ממצב נתו	 זה. גמה דתית*ד

_____________________________________  

13  HIPPOLYTE GAYRAUD, L'ANTISEMITISME DE ST.-THOMAS D'AQUIN 219 (Paris: E. Dentu, 
1896).  

 . II�II ,10.8 ,10.11�12 ;III ,68.1 התאולוגיה מכלול  14
, בכלל� ויהודי�, מאמיני� בלתי כלפי סובלני יחס מצדיק אקווינס, השאר בי�. II�II ,10.11 ,ש�  15

Cיותר גרועה לתוצאה לגרו� עשוי הזנות של דיכויה שלפיה אוגוסטינוס של הערתו אזכור תו 
 ).ש� (אתה מההשל מאשר
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ינס ממהר ואקו, ואול. 	ניילמסות ולשלול מה קהשלטו	 בגו� הפוליטי ולגבי זכאותו של 
ביושר ג ע עלינו לנהוג "הרי ש, להדגיש כי א� שהחוק מרשה להתנכל לנכסי היהודי

תה שלילת אמצעי  כי ההתנכלות לנכסי היהודי אסורה א משמעואפואהוא קובע ". המנודי
 לעומת –נטלי חדשי ובלתי צפויי מסי ולת יש להימנע מהטומזהיר כי , הקיו הבסיסיי

א ו יש כא	 אפ."את הנפשמזעזעי " היות שה –סי מקובלי פרי מנהגי ותקדימי ִמ
א� כי לא , והגבלה משמעותית, שלילה תאולוגית של היהודי מצד אחד: דואליות מעניינת

 מתפעל, וינסואק על הפופולרי בספרו, סטרטו	'צ. מצד אחר, על ההתנכלות לה, כוללאיסור 
 ighly humane and reasonable treatise on the problem of the treatment of the[H]“�ה מ	

Jews”.16 נחשבו ובש רקע שעל ברור א�, כ� כל לכת מרחיק הייתי לא  מחמת מוקצי היהודי
 ביחס השלטונות את בה מחייב ינסושאקו והמתינות האיפוק וקאדו בולטי, מיאוס

 של הרביעית הלטרנית המועצה החלטת חומכ, הקנוני שהדי	 מזכיר כשהוא ג 17.ליהודי
 הוא, הנוצרי מ	 שיבדיל מיוחד לבוש בלבישת – והמוסלמי – היהודי את מחייב, 1215
 שמקורה, הציצית למצוות כנראה וונתוכ (עצמ היהודי די	 ממילא הוא שכ� ציי	ל ממהר
 השונ הציצית מצוות שתכלית מכ� לחלוטי	 מתעל אקווינס. 39–38 טו במדבר בספר

 ). לה מייחס שהוא מהשימוש
 "שיעבוד נצחי"ו) servus" (שיעבוד "הביטויי. סמנטית להבהרה מקו יש זו בנקודה

)perpetuae servituti( משתמש שאקווינס  במאה נושאי, יהודיה של טוסהסט לציו	 בה
היהודי . עשרה השלש המאה של לאלו זרות ותרבותיות היסטוריות משמעויות ואחת העשרי

 כמו במודרנה – שהייתה בו  לקוח מ	 המשפט הרומיserviביטוי הכי א� ש, לא נחשבו לעבדי
פה הנוצרית באירו, )chatell slavery( עבדות קניינית –הקולוניאלית ובאמריקות במיוחד 

שאת מקומה במסגרת הארגו	 , ות מסוג זהעבד כמעט שלא הייתה �11שלאחר המאה ה
 אקווינס עבור. והיהודי לא השתייכו לסטטוס זה, )serfdom(האריסות  הפיאודלי תפסה

והשלכות , ותאזרחי�ותמשפטיא� שיש לו השלכות , מצב קיו תאולוגיב, ראשית לכל, מדובר
כ� מסוגל האפיפיור . ות חד משמעי	אינ – ני הקניי	 ודיני החיובידילמשל ביחס ל – אלה

מצב  לאשר את) ולמצער בפרסומי רשמיי מאותו חודש(כמעט באותה נשימה , �9 גרגוריוס ה
להורות לאצילי שאסרו יהודי שעימ היו לה סכסוכי ו, העקרוני של היהודיהשעבוד 

   18.יי חיובי חוזכנגדלשחרר ולקיי , כספיי

_____________________________________  

16  HESTERTONC,45 'בעמ, 10ש "ה  לעיל. 
 מפנה, הקדומה לנצרות מומחה, ס�מ יונת�. כC שהתבטא היחיד או הראשו� היה לא אקווינס  17

 אורתודוקסית�הסורית הכנסייה מאבות, )Severus of Antioch (מאנטיוכיה ס4ֶסֶבר של לכתביו
 No punishment is severe enough for the arrogance of the Jews: but“ ):רהלספי 536–465(

still men who stand at the head of the teaching of piety ought not to look at what they ought 
to suffer, but at what we ought to refrain from doing”; THE SIXTH BOOK OF THE SELECT 

LETTERS OF SEVERUS PATRIARCH OF ANTIOCH IN THE SYRIAC VERSION OF ATHANASIUS OF 

NISIBIS 60–61 (E. W. Brooks, ed. and trans., London, 1903). 
18 SOLOMON GRAYZEL, THE CHURCH AND THE JEWS IN THE XIIITH CENTURY. A STUDY OF 

THEIR RELATIONS DURING THE YEARS 1198–1254, BASED ON THE PAPAL LETTERS AND THE 
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ומה שמיוחד ; הסטטוס של היהודי הוא מיוחד, מבחינתו של אקווינס והחברי לתרבותו
יהא ,  הנוצרימכלהפונקציה העיקרית שלו הייתה לייחד את היהודי . שהוא מייחד, בו הוא

ס התאולוגי של כי היא מדגישה את הסטטו, זו נקודה מרכזית. הסטטוס של האחרוני אשר יהא
כי ה	 היהודי כקולקטיב וה	 כל , מוזר" נצחי" שיעבוד וזה, תר על כ	י". צחישיעבוד הנ"ה

וא� ורק  –  באמצעות טבילה, באופ	 מידייהודי כשלעצמו יכלו לגאול את עצמ ממנו
  . באמצעות טבילה

 שקניינ, פעמי כמה עליה חוזר וינסואקש, ההנחה הנה השנייה היהודי שוללת הנקודה
 כול היהודי לפיהש, הקדומה הדעה. "נש� של המתועבת הפרקטיקה "פרי הנו היהודי של

 כטענה זאת טוע	 אינו וינסואק כא	 ג א� ,אטרקטיבית שאינה ודאי, בריבית בהלוואה עוסקי
 מס להטיל ההרשאה – לענות התבקש שעליה שהשאלה מניח הוא. בכלל טענה או אמפירית

 שמדובר היות מיוחדת משפטית כשאלה ולהע – היהודי נכסימ יאחר ניבאופ ולהתעשר
 האפשרות את מבטל אינו הוא. בעוולה שהופקו נכסי היינו, נש� פירות שהנ נכסי על במס

 לשליט במתנה ניתני ה למשל א – הללו ואכ	, נש� פרי ואינ היהודי של קנייניה שמקצת
–  ,בנש� שמקור ניקניי, ואול. מנש� בהכנסות שמקור	 מתנות של זהמ שונה דינ

 מהש, המקוריי לבעליה להשיב עליו, קנסות או מיסוי בעקבות השליט לידי והמגיעי
 זכאי הוא. מה להתעשר או אות לאגור לו אסור מקרה בשוו, היהודי ידי על נחמסו

 לטובתו חסודות לתכליות רק אז וג, אפשרית בלתי הנה כזו השבה א רק בה להשתמש
: אקווינס אצל רטורית או סתמית מחדל בררת אינה" הכלל טובת". שלו ובתולט ולא הכלל
 מסכ זו מדריכה בקביעה. עצמו המשפט של הטלאולוגי המבנה מ	 נובע הנורמטיבי כוחה

 של הוראה "הנו החוק: שלו המשפט בתורת המונומנטלי הדיו	 של הראשו	 חלקו את אקווינס
 של הפוליטי אופייה 19."והוכרזה, קהילהב שולטה ידי על שניתנה, הכלל לטובת, התבונה

 אצל האזרחית הטובה הסגולה – הכלל לטובת שהתכוונות בכ� מתבטא אקווינס של גישתו
 הכנסות בי	 הנה כא	 הקונקרטית האבחנה 20.כללי באופ	 הצדק סגולת את מאפיינת – אריסטו

 נורמה חלה בה תרהמו השימוש שעל כספי ובי	 לבחירתו נתו	 בה	 שהשימוש השליט של
  .כופה משפטית

 תחול לבל. "כללית כשאלה "נש� פירות מיסוי בשאלת עוסק שהוא לציי	 מקפיד וינסואק
 הקאהוראי על במידה בה כחל להבי	 יש יהודיל בנוגע שנאמר כל "כי מפרט הוא הבנה�אי

 צפותל היה נית	 הא 21."בריבית הלוואה של המתועב בנוהג יד השולח אחר אד כל ועל
_____________________________________  

CONCILIAR DECREES OF THE PERIOD 198–203 (docs 69, 70) (Philadelphia, The Dropsie 
College for Hebrew and Cognate Learning, 1933). 

 . 90.2, באשר לטובת הכלל ראו ש�. I-II ,90.4 התאולוגיה מכלול  19 
 .II�II ,58.5, ש�  20
21  “Cavorsinis” אנשי או Cahors ,איטלקיי� לסוחרי� או – שלסוחריה צרפת מערב בדרו� עיר 

הפC  )וכדומה Caorsinusאו  (Caursinesהביטוי . בריבית מלווי� של מוניטי� יצאו – בהשפעלו 
הנזיר , כC למשל כותב ב� זמנו של אקווינס. בימי הביניי� לכינוי גנאי כללי למלווי� בריבית

בימי�  " כיHistoria Anglorumבכרוניקה  )Matthæus Parisiensis(וס הפריזאי וההיסטוריו� מתיא
בעיקר , במידה כזו שכמעט ולא היה אד� בכל אנגליה, הה� חל המטרד האיו� של הקאהורסיני�

. אפילו המלC עצמו היה בעל חוב� בסכו� בלתי נית� לחישוב. שלא נלכד ברשת�, בי� הבישופי�
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 היה ודאי והאקדמי המנזרי בעול הסתגרותו כל שע היות, בלשונו יותר עוד להיזהר וינסומאק
 בהכרח יהודי התפרנסו בפועל, עליה והשלטוניות החוקיות ההגבלות א� שעל לכ� מודע

 מחשבתו של הכללית המסגרת התבססה אילו 22?)ההוראה, שלו זה כולל (יד משלחי ממגוו	
 לכ� שהיה יתכ	י, השלטו	 של כוחו על המגבלות נובעות שמה	, הקבוצה או, דהיחי זכויות על

 במעמדו הכרה או דואליביהאינד מזכויות נובע אינו וינסואק של הטבעי המשפטש אלא. מקו
 של משפט הוא שלו המשפט. הקוסמוס של הנורמטיבי המבנה מ	 אלא, האתי או האונטולוגי

 אלא הנתיני של קורלטיביות מזכויות נובעות אינ	 טו	השל חובות. זכויות של לא, חיובי
 כאורג	, היא התשובה? לפעול השליט חייב כיצד. אותו המחייבי הטבעי המשפט מכללי
 כא	 וינסואק של עניינו. הכללית משפטית�התאולוגית המסגרת מ	 נגזרת קההפוליטיו, פוליטי

 בחינהה מ	 הנגזרת – משפטית מבחינה הראוי היחס אלא, כשלעצמ היהודי אפוא אינו
  . אליה החילוני השלטו	 של – אחרי במקומות עסק שבה, תאולוגיתה

  " ביהודי� השלטו� על"ב מרכזיות תימות כמה. ד

 הוא: אותו לקרוא פשוט עדי�, לסכמו במקו? ביהודי	 השלטו� על המאמר ואאפ כולל מה
 כדי הקשריות והנהרות הבהרות מכמה תרוויח הקריאה, זאת ע. מסוב� ואינו ארו� אינו

, מפיקה הייתה אקווינס של זמנו בת שקוראת המשמעויות את לשחזר תוכל זמננו בת שהקוראת
 על המתבססת סכולסטית בתמציתיות כותב אקווינס .הטיעונית המתודה את יותר טוב ולהבי	

 שפיתח מורכבי טיעוני על וג, מקובלות הבנותו רקע הנחות של וערכית תרבותית רשת
 התעשרות של הלגיטימיות לשאלת בנוגע בעיקר( התאולוגיה מכלולב יותר השיטתית בכתיבתו

 של הלוגית מתודהלו אלו לרבדי חשיפה ללא להבי	 נית	 לא הנוכחי הטקסט את). מנש�
 מאפשר הטקסט. עליה	 לענות מסוגל הטבעי שהמשפט לשאלות קונקרטיות שאלות הכללת

 ג ועונה, יהודי סותלַמ מותר א נשאל הוא. שהתבקש למה מעבר בו עושה אקווינס כי ,זאת
, כעונש יהודי לקנוס מותר א נשאל הוא; שגבה בכספי לעשות השליט רשאי מה לשאלה

 אינו הוא. לקדמותו המצב השבת רק אלא עונש אינה ממעוול עוולה פירות ששלילת וגורס
 באופ	 לקניינ להתנכל או למסות נית	 תנאי וליבא כגו	 – ליהודי יחסב הדי	 מהו רק קובע
  . עצמו הדי	 אל להתייחס יש כיצד ג אלא – אחר

_____________________________________  

 שגבו במסווה של מסחר והעמידו פני� שלא ידעו שכל מה שמתווס� לקר� הסוו את הנשC[...] ה� 
 Cיקרא כאשר יקרא–הרי זה בבחינת נש ". MATTHEW OF PARIS, I ENGLISH HISTORY 2 (J.A. 

Giles trans., London: H.G. Bohn, 1849); rep. in SOURCE BOOK FOR MEDIEVAL ECONOMIC 

HISTORY 179–180 (Roy C. Cave & Herbert H. Coulson eds., 1936).  

: שתיה� ערי� החוטאות כנגד הטבע,  ממק� דנטה את קאהור בתופת לצד סדו�קומדיה האלוהיתב  
"Cועל הבזי� לאלוהי� / מטביעה את חותמה על סדו� ועל קאהור / הטבעת הקטנה מכול� , וכ

 ).XI ,49–51קנטו , התופת" (ובלשונ�, בליב�
 .יהודי� עוסקי� במשלחי יד שוני�" בחלקי� מסוימי� של איטליה" כי  מזכיר למשלאקווינס  22
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 עשויות הקריאה שבעת כאלה חלק	, זה ממסמ� העולות מותֶת כמה להדגיש אבקש להל	
 משמעותיי הקשרי כמה על ולהצביע, המפורשי בענייני מובלעות או כשוליות להיתפס
  .במובלע אות מניח סטשהטק, ברקע הנותרי

 הכלל לטובת שולטו לחוק כפו� השליט  .1

Lex facit regem – את יוצר המשפט 	23.להפ� לא, הפוליטי השלטו
   מכיר אקווינס, אמנ

 ולפיכ� ,השליט של לרצונו ביטוי הנו שהחוק, וגישתו הרומי המשפט עקרונות את היטב
 המשפט שבתורת גישה –) Princeps legibus solutus est (לחוק כבול אינו עצמו השליט

 ,ואול. שמיט קארל, אחר ומכיוו	 אוסטי	 ו	'ג של כזו הובסיאניות גישות ע מזוהה המודרנית
 שאליו" חוק "של המוב	 אינו זה, לא או חוקית הנה מסוימת פעולה א שואל אקווינס כאשר

 אדינ, הפוזיטיבי הדי	 ואינ כמחייב אליו מתייחס שאקווינס היחיד הקובע החוק. מתייחס הוא
 המשפט אלא – הפוליטיקה פרי, לשיטתו, הנו חלקי באופ	 שלפחות –) lex humana (מלכותאד

 שאלות מותיר המשפט אמנ. בעול הבורא שטבע הכלליות לנורמות התבוני הביטוי, הטבעי
. ייתאולוג�ימשפטי לותולגב תמיד מחויבות אלו א�, ולבחירותיו השליט של לרצונו רבות

– השליט של וסמכותו למשפט כפופה הפוליטיקהש הנה אקווינס של משמעית�החד עמדתו

  . הטבעי המשפט מצוות את מקיי הוא עוד כל לו עומדות – שלטונו של הלגיטימציה ולפיכ�

 והנ שליטי	 של שלטונ	 על במאמרו מפורטי ה – לפרט המקו כא	 שלא מטעמי
 אי	 א�. המונרכיה הנה מעדי� וינסושאק השלטו	 צורת – עקרוניי לא, מכשיריי בעיקר
 ,האבסולוטית המונרכיה תפיסת ובי	 המונרכיה את מבי	 וינסואק שבו האופ	 בי	 לבלבל

, האקווינית בראייה. יותר מאוחר שני מאות באירופה התפתחהו לרוחו לגמרי זרה הייתהש
 כדי אלא, עצמו לטובת שיפעל כדי לאו כרצונו בו שיעשה כדי לשליט נית	 לא הפוליטי הכוח

 אלא מל� אינו שוב עצמו לטובת הפועל שליט. לחוק ציות באמצעות הכלל לטובת שיפעל
 הלגיטימציה את השליט מאבד שבה, ביותר הגרועה השלטו	 צורת, אקווינס פי על, וזו – ערי=

 הדקדוק באמצעות סאקווינ את לקרוא חיוני, כרגיל. מוצדקות הנ	 והדחתו בו ומרידה לשלטונו
 השלטו	 תכלית. לתכליתה ביחס מתקיימת תופעה כל: מאריסטו שלמד) טלאולוגי (התכליתי
�החברתי לטבעו ביטוי מת	 תו�, הכלל טובת אלא שלטונית היררכיה יצירת אינה הפוליטי

 מכוו	 שהשלטו	 הנו בו כשישלטו ג חופשי ייוותר שאד לכ� התנאי. האד של פוליטי
 והשלטו	, מהגדרתה חורגת היא מתכליתה סוטה הפוליטית כשהתופעה. לטיהנש לטובת
24.כלל פוליטי שלטו	 אינו שוב הערי=

  

  נש�. 2

 שימוש עבור תשלו גביית היינו – בריבית הלוואה לכל מתכוו	 אקווינס usura המגנה בביטוי
 והשפעתה בריבית הלוואה של הלגיטימיות שאלת. קצוצה בריבית להלוואה רק ולא – בכס�

_____________________________________  

 HENRY DE BRACTON, I DE LEGIBUS ET,אני שואל כא� את אמירתו הידועה של ברקטו�  23 

CONSUETUDINIBUS ANGLIÆ 117–118 (George E. Woodbine ed., New Haven: Yale 
University Press, 1915).  

 . I ,96.4 התאולוגיה מכלול  24
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 של אחידה והבלתי האינטנסיבית הרגולציה ג כמו, Aומערב אירופה מרכז יהודי על ההרסנית
 הכלכליות מהשאלות אחת היא ,שונות בארצות שליטי ידי על בריבית ההלוואה פרקטיקות
 על של הישיר להקשר מעבר כא	 אליה להיכנס נוכל לאו ,הביניי ימי של המרכזיות והפיננסיות

 שאליה השליטה של מבוכתה, ההיסטורי ברקע בהתחשב כי לציי	 רק נית	 25.ביהודי	 ו�השלט
 מיסוי של החוקיות ובעיקר – מעלה שהיא שהשאלות היות, מפתיעה אינה הטקסט ממוע	

 זוללי הצלב מסעי בתקופת קריטיות שאלות היו – יהודי עסקו שבה, בריבית הלוואה פעילות
 הצבאות את ולכלכל לממ	 יהודיות קהילות שחייבו דת אנשי בי	 נחלקו העמדות. המשאבי

 26.הקדושה התכלית של חילול שכזה פסול במימו	 שראו אלה ובי	, הקודש לאר= בדרכ
 ראו ורוב, בריבית הלוואה של הפרקטיקה מ	 ארצותיה את לטהר ניסו השליטי מ	 מקצת

  .המידי מהקשרה במנותק, יתהעקרונ בשאלה מעוניי	, כאמור, אקווינס א�. הכרחי רע בה

 – ממנו התעשרותול, בריבית הלוואה על לאיסור אליומ ְ%מוב	 מתייחס אקווינס זה בטקסט
 הלוואה התיר מקומי שדי	 בלבד זו שלא מהאפשרות מכוונת התעלמות תו�, עוולה של כתוצר

 על נסמכת בעניי	 עמדתו. כאלה וִמשכו	 הלוואה הסכמי אכ� א� אלא יהודי ידי על בריבית
 החזקי הטיעוני את, כדרכו, מעלה הוא ש ,)II-II ,78( התאולוגיה מכלולב בשאלה דיו	ה

. לאחד אחד אות וסותר – בריבית ההלוואה חוקיות את לבסס כדי לנסח מסוגל שהוא ביותר
 – מותר הדעות לכל שהנו – כס� בכד שימוש עבור תשלו גביית בי	 ,שואל הוא, ההבדל מה

 שהוא הפסדי על ריבית באמצעות עצמו את לשפות זכאי המלווה אי	 הא? כס� עמטב בי	ו
 היא תשובתו(? מרצו	 בהסכמי להתערב צרי� בכלל הדי	 הא? אבודות הלוואות בשל סופג

 היינו שכיו מה, ריבית ללא הלוואות עדריבה רהבֵר בחוסר תמיד זאת עושה בריבית שהלווה
 בריבית הלוואה התיר כלל שבדר�, הרומי הדי	 עמדת את כירמז הוא). כלכלית יהיכפ מכני

 �"לתנ מפנה אקווינס? בלבד החילוני למשפט עניי	 סו� סו� זה אי	 הא :ותוהה ,מוגבלת
 שנתפס מה את מסייג הוא 27.סירא וב	 יחזקאל, ישעיהו, תהילי, דברי, שמות ספרימ ומצטט

 כס� נש� לאחי� תשי� לא: "21–20 כג ידבר (לזרי בריבית להלוות כהרשאה היהודי אצל
 להסיק יש מזאת" כי בטענה ")תשי� לא ולאחי� תשי� לנכרי ;יש� אשר דבר כל נש� אכל נש�

 שכננו כאל אד לכל להתייחס עלינו כי, כשלעצמה רעה הנה אד מכל נש� נטילת כי
 ממשי דבר אינו כס� לפיהש, אריסטו של הטלאולוגית מעמדתו מושפע הוא בעיקר 28".ואחינו

 גביית. ממשי שאינו בדבר שימוש דמי ואאפ גובה בריבית והמלווה ,בלבד חליפי	 אמצעי אלא
 השימוש עבור אלא הכס� עבור אינו שהתשלו היות, כפולה לגבייה דומה בכס� שימוש דמי

_____________________________________  

. GESAIDDLE MEW IN THE J AND ,STATE ,HURCHC ,HAZANCOBERT R )1980( ראו להרחבה  25
 HENRY DENZINGER, THE ראו והמשתני� הנפתלי� הנשC דיני של במסמכי� מגובה להיסטוריה

SOURCES OF CATHOLIC DOGMA (1955). 
 Bernhard Blumenkranz, Le De Regimine Judaeorum: Ses Modèles, Son ראו להפניות  26

Exemple, in AQUINAS AND PROBLEMS OF HIS TIME 101, 103–105 (Gérard Verbeke & 
Daniel Verhelst eds., 1976).  

 על ולא השבעי� תרגו� על מבוסס) לפרוטסטנטי בניגוד (הישנה הברית של הקתולי הקורפוס  27
 ).C) apocrypha"לתנ נכנסו שלא" יצוניי�ח "ספרי� ג� בתוכו כולל ולפיכC העברי רה4המס נוסח

 .II�II ,78.1 התאולוגיה מכלול  28
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, הבהרה לש (.שתייתו עבור וה	 היי	 עבור ה	 תשלו גובה היי	 סוחר היה כאילו ממש, בו
 הנה שתמורת	 טהורות פיננסיות לעסקאות רק, רווח לצור� להשקעות כלל מתנגד אינו ווינסאק

 זמנו דיני את ומכיר הרומי במשפט הבקי, אקווינס מודה זאת ע ).בלבד בכס� שימוש עבור
 שראוי דבר כל אוכ� אינו כאשר כשורה פועל האנושי המשפט שלעתי, אחידי הבלתי

 החטאי כל א, רבי יתרונות ישללו ושמה, מושלמי שאינ והלל של מצב בשל, לאוסרו
 זה אי	, בריבית הלוואה מרשה האנושי המשפט כאשר. עונשי באמצעות בקפידה אסורי היו

29.רבי יתרונות שלילת למנוע כדי אלא, הצדק מורה שכ� משו
  

 ובסופו חלטתמו אינה היא שג א�, יותר דווקנית, כאמור, ביהודי	 השלטו� עלב ההנחיה
 הכלל לתועלת שיהיה בתנאי, שימוש שגבה נש� בכספי לעשות לשליט מתירה דבר יו של

   .בלבד

 כי כותב אקווינס: חשיבותה על לעמוד שיש מובלעת אמירה בטקסט נמצאת זה בהקשר
 היות, היהודי ממיסוי כדי	 מלהתעשר מנועי שה כ� על עצמ על אלא להלי	 אי	 לשליטי
כפי שנעשה  "הגוני יד במשלחי ולא בריבית בהלוואה כול עוסקי שהיהודי אהי שאשמת

 את בהקפדה לאכו�, ראשית: כפול תוכ	 בעלת הנה זו קריאה". בחלקי מסוימי של איטליה
 וא פורמלית בהרשאה א הנצרות ארצות בכל שחלה פרקטיקה, בריבית הלוואה על האיסור

 בטקסט היחיד ההקשר זהו פואטית מבחינה כי לציי	 ת	ני (השלטונות של עי	 העלמת מתו�
 או" מתועב "– pravitas כגו	 מגני מוסרניי בביטויי משתמש אקווינס שבו זה שכלתני

 לאפשר, שנית 30.)פאונד עזרא של הידוע "45 קנטו "את המזכירה בעוצמה –" מושחת"
 קריאה, שונות וריאציותבו. עליה זאת לאכו� ואפילו, כפיי מיגיע התפרנסות ליהודי

 �Iה אדוארד אנגליה מל� קבע למשל כ�. שליטי מספר ידי על בחשבו	 הובאה זו תומיסטית
 ליהודי הרשאה בצד נש� נשיכת על מוחלט איסור) Estatutz de la Jeuerie (1275 משנת בחוק

 שנה 15: נכשל הניסיו	 (לעיבוד חקלאית אדמה לחכור, מוגבלת לתקופה, וא� במסחר לעסוק
   31).אנגליה יהודי של גירוש חל מכ	 לאחר

  השבה וחובת במשפט ולא עושר עשיית. 3

 התעשרות של מקרה בכל השבה המחייב בעיקרו	 באינטנסיביות עוסק ביהודי	 השלטו� על
 במיוחד מעניי	. פעמי מחמש פחות לא ש אליו מתייחס אקווינס ;בעוולה שמקורה

_____________________________________  

 . 3) להתנגדות תשובה (ה"ת, ש�  29
30  "Cכי / ולהתקיי� עמה לחיות תיווצר לא תמונה ושו� / [...] / טובה מאב� בית לאד� יהא לא בנש 

 יבש, מעופש וטסמרט לחמC יהא/  – הטבע כנגד חטא – בנשC / מהיר ולמכר, תיווצר למכר א�
 / אובדת האבחנה בנשC / מתעבה הגבול בנשC / בריא קמח נטול, הרי� חיטת נטול / כנייר

 קוטל הנשC / [...] / הנול מ� מורחק האורג / מאבניו מנוע הסתת. / למשכנו אתר אי� אד� ולשו�
/  לחתנה הכלה בי� / נשכב, למיטה שיתוק מביא / העל� חיזור את מעכב / ברח� הילד את

CONTRA NATURAM /כמצוות / לנש� ערוכות גופות / אלאוסיס עבור הביאו זונות ה� 
Cהנש" .EZRA POUND, THE CANTOS OF EZRA POUND, Canto XLV (1993) .את מזכיר פאונד 

 SELECTED LETTERS ראו. מחשבתי רגו�יוא סדר של אינטלקטואלי כמופת מקומות בכמה אקווינס

OF EZRA POUND 323 (D.D. Paige ed., 1971). 
31  1 Statutes of the Realm 220–221 (1810). 
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 אחרי נכסי או כספי הגיעו אליוש, השליט על אלא ניהנתי על רק לא מוחל שהעיקרו	
 העיקרו	 החלת. )שוק תקנת לחול עשויה שבו הקשר אינו זה לפיכ� (בעוולה הופקו במקורש

 הקניינית הזיקה ,מסוימי בתנאי :עקיבה יחסי קרוי המודרני שבמשפט מה את ג כוללת
 למחזיק עמ עוברת ההשבה וחובת ,מבעליה שלילת עקב ניתקת אינה בכספי או בטובי	

 העיקרו	 את מחיל אקווינס. כמס אות שגבה השליט כגו	, כדי	 הגיעו אליו א ג וזאת, הבא
 נבעו שהכנסותיו ממי מרצו	 מתנה קיבל או מסי כספי גבה השליט כאשר: מצבי בכמה

 של שחתהמו הנוהג את המקיי אחר אד כל "ג א�, כמוב	 יהודי – בריבית מהלוואה
� חד אקווינס הללו המקרי בכל. מותרה מכפי יותר בשמו שגבו מס גובי או –" בריבית הלוואה

 כפי אות לה ולהשיב לאתר השליט ועל, המקוריי לבעליה שייכי הכספי: משמעי
 עברו או שמתו או, לאתר נית	 לא א .שוד או גניבה פירות אלו היו לו לעשות מחויב שהיה
   .הציבור לטובת הכספי את להוציא השליט מחויב, אחרת לאר=

 את להשיב אחרי נש� ונושכי היהודי שעל לכ� אקווינס של זמנו בני מקורות קיימי
 אליה הגיעו היהודי שכספי מי מביעי שבה מקורות וקיימי 32,ללווי הנש� כספי

 חובת"ל מובהק מקור לי מוכר לא, ואול 33.כאלה כספי בקבלת הכרו� לחטא באשר חששות
 של קודמי בדיוני לא ג, ביהודי	 השלטו� עלב מציי	 שאקווינס כפי נורמטיבית" עקיבה

 מושגיו על המתבססי ,במשפט ולא עושר עשיית של במקרי ההשבה בחובת עצמו אקווינס
 המעוול רק לא כי מורה, התאולוגיה מכלולב, לכ� ביותר הקרובה נורמהה 34.אריסטו של

 ההתעשרות הקשרי של שבמכלול אחר אד ג אלא, בהשבה חייב העוולה מ	 שהתעשר הישיר
 של התעשרות שכל ככל כי להסיק נית	 זו שמהוראה ייתכ	 35.לנטילה אפקטיבית סיבה היה

 חייב שהנתי	 היות (הנתי	 אצל הכנסה לייצור אפקטיבית סיבה היא נתיניו חשבו	 על השליט
 מוחזק השליט הרי – בעוולה כרו� זה הכנסה וייצור –) לשליט לשל כדי הכנסה לייצר

 השליט על החלה ההוראה ע עקבית זו כללית נורמה. המעוול כנתי	 ממש בהשבה כמחויב
 איני עתה לעת כי א� – ייתכ	. מקורה זו שלא וייתכ	 לה זהה אינה א� ,ביהודי	 השלטו� עלב

 מפורשת נורמה בהחילו, משפטי חידוש כא	 מחדש שאקווינס – מסמרות בדבר לקבוע יכול

_____________________________________  

דמי נשC שנעשקו על ידי " נקבע כי 1258 או 1257בצו של המלC לואי התשיעי משנת , כC למשל  32
או ליורשיה� , יושבו לאלו ששילמו אות�[...] היהודי� ועל ידי כמה מלווי� בריבית מנורמנדי 

בתי קברות ,  מלבד את בתי הכנסת–רשאי� לתפוס את נכסי היהודי� פקידי הוצאה לפועל [...] 
RANCE DE LA FOYS DE RRDONNANCES DES O I :מקור".  ולמוכר� לצורC זה–וחפצי� פולחניי� 

)1723, Imprimerie Royale: Paris, .De Laurière ed. M(85  ACERROISIÈME T. 
 של מיועציו, Girard de Marbais בש� אד� לש פנייהמסמכי הוותיק� מתקופה זו מלמדי� על   33

 של ללגיטימיות ביחס בחששות �IVה אורבנוס לאפיפיור, מברבאנט �IIIה) הנדריק (אנרי הדוכס
 בפברואר 15 מיו� במכתב, האפיפיור. מיהודי� ישירות, הדוכס בהוראת, נגבה שחלקו, שכרו
 חוששות שה� טובות לנשמות סיטיפו "כי בחומציות בציינו, כלו� בלא החשש את פוטר, 1263

 ,.I LES REGISTRES D'URBAIN IV 57 (J. Guiraud ed: מקור ".כלל חטא אי� בו במקו� מחטא
Paris: BEFAR, 1901).  

 . II�II ,62 התאולוגיהמכלול   34
 .62.7 'ס, ש�  35
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 יצרי� זה עניי	. כדי	 הכספי את שקיבל מי על ג והחלתה ההשבה חובת לגרירת המתייחסת
  .עצמאי בירור

 להשיב נית	 שלא נש� פירות היינו (הציבור לטובת" נגועי "כספי להוציא הרשאהה
 שהלוואה פי על א� שלפיו ,אקווינס של טיעו	 ע עקבית) ליורשיה או המקוריי ללווי
 טעוני אינ נש� בכספי שימוש אגב שהופקו 	וטובי נכסי בהש מקרי יתכנוי, אסורה בריבית
 המתעשר של ותבונתו חריצותו הנה להתעשרות הראשית הסיבה כאשר, הלדוגמ (השבה

 לצרכיו הללו בכספי להשתמש לשליט אסור ,מקרה בכל 36).בלבד משני הנו הפיננסי והמשאב
 הנה לכס� אקווינס של התייחסותו כללי שבאופ	 להעיר אולי נית	. לעצמו מרולש או

 הוא, אותו שיוציאו תכליתו; בלבד חליפי	 אמצעי הנו כס�, ראליי לנכסי בניגוד: טלאולוגית
 לעניי	 ומתקשר שבש מה, בריבית להלוותו היינו, עסקאות עצמו בו לעשות או גרוולא נועד לא

  . הקוד

  קניי�ו מיסוי. 4

 שנות ורחוקה, משמעית�חד אקווינס של תשובתו? נתיניו את למסות לשליט מותר ומתי הא
הסכמת על כלומר, חברתית אמנה על המבוססות שיטות של המיסוי מעקרונות אור 

 הטע .פרטי לקניי	 הטבעית זכות מכוח נותני ה שאותה, למיסוי האזרחי של הפיקטיבית
, כלשהי בזכות או פרטי לקניי	 בזכות כלל נטוע אינו מיוחדת הצדקה ו	טע הנתיני מיסוי בשלו
 זכויות של המודרני לשיח בניגוד. השליט מצד לשמה וההתעשרות בצע רדיפת באיסור אלא

 של ברגולציה מתמקד אלא, היחיד זכויות על מבוסס אינו האקוויני הטבעי המשפט, האד
  . כוחו ומגבלות השליט חיוֵבי

 לשאלת אקווינס של גישתו את להכיר יש המיסוי שאלת של המיוחד אופייה את להבי	 כדי
 חייו את ויאפשרו אותו יפרנסו, האד את שיזונו באופ	 נוצרו טבעיי טובי 37.הפרטי הקניי	

 לא, אקווינס קובע, מזאת. בסיסיי קיו צורכי אד לכל לספק וחובה, והקולקטיביי האישיי
 הפרטי הרכוש הוגי שבו שבמקו לומר נית	. שלילתה לא ג א�, יפרט לקניי	 זכות נובעת

 אקווינס. בו בשימוש מתמקד אקווינס, בקניי	 ובעלות בשליטה מתמקדי החברתית והאמנה
 להשתמש יש דבר בכל: לשמו דבר שו של החזקה או צבירה, אגירה המצדיק טע רואה אינו
 אינו הטבעי שהמשפט מודה הוא, זאת ע). לכס� ביחס עמדתו ג כאמור זו (טבעו פי על

 38".אנושית הסכמה"ל נתו	 הפרטי הקניי	 ושעניי	, קניי	 של קולקטיבית החזקה דווקא מחייב
 זאת עושה אינו הוא, מופרזת התנכלות מפני פרטי של קניינ על להג	 מבקש אקווינס א

 כ�. סבל לה גורמת מאנשי קניי	 שנטילת הטע מ	 אלא קניינית זכות של מהפרה חשש בשל
 ולא מביאי שה ובתועלת בה בשימוש נעו= דברי של שטבע היות: השני בכיוו	 ג

, בגלוי או בחשאי, הנוטל אחר מוצא לו שאי	 שהנזקק במפורש כותב אקווינס, גרידא בהחזקת

_____________________________________  

 .78' ס, ש�  36
 .66 ' ס,ש� ראו  37
 . 2 'ס, ש�  38



  ה"תשע טז משפט וממשל  יונת� יובל

332 
z:\books\mishpat umimshal\2014\2014-12-15\07-�2יובל.doc 6/3/2015 12:52:00 PM  

 ספק אי	 39.גנבה בגדר שאינה חוקית פעולה עושה, כמותו לו נצר� שאינו הזולת של קניינו את
  .המערבית התרבות של ביותר הידוע הלח גנב, 	'ולז א	'ז את מזכה היה שהוא

 היות. בכוחותיו לרעה שימוש ינמפ השליט בהגבלת אפוא הוא המיסוי בשאלת הדגש
 חומכ ג כמו, בקרקעות שליטתו מתוק� בעיקר – שוני ממקורות הכנסות מובטחות שלשליט

 שלה העסקית הפעילות רישוי או רטר'הצ עבור ימשלמ ועסקי מאוגדי שגופי תשלומי
 הנו הפרדיגמטי המקרה. בלבד דופ	 יוצאות בנסיבות מותר נתיני של ישיר שמיסוי הרי –

 נלח אלא בלבד ומלחמת את נלח אינו שהשליט הנחהב, וכדומה פולש אויב כנגד מלחמה
 ָיָצא ִמי": פאולוס את צטטמ אקווינס (העלויות במלוא לשאת עליו אי	 כ	 ועל, הכלל לטובת
. מלחמה למצבי שלה האנלוגיה למכל מוצדקי אחרי מקרי 40.)"?ָעָליו #ַפְרַנְסC* ַבBָָבא

, אסור האדרתו או תפארתו, השליט התעשרות שתכליתו הנתיני של ישיר מיסוי, מקרה בכל
 השליט את .טהשלי של מתונה בלתי או ראוותנית התנהגות לממ	 צריכי אינ והנתיני
 יוחנ	 מטי� שלה לחיילי מדמה אקווינס נתיניו חשבו	 על הכנסותיו את להרבות המבקש
,  הכנסות השליט41."אל תוציאו דיבת איש רעה והסתפקו בשכרכ, אל תפגעו באיש", המטביל

שוודאי , מרתקת שיש להתעכב עליה" אמנה חברתית" אמירת –" מעי	 שכר"הנ	 , הוא כותב
  .  בעיני שליטי שביקשו ליצור חפיפה בי	 מרחב שליטת הפוליטי לזה הקניינילא מצאה ח	

   ?ציבוריי� לתפקידי� למנות יש מי את. 5

 – מכניסות משרות להחכיר או למכור יתהיה הפאודלית במדינה המקובלות הפרקטיקות אחת
 להשיב כדי משרתו את אז מנצל שהיה, במחיר למרבה – לפועל ומוציאי מסי גובי כגו	

 מודרניות לאוזניי .העוד� מ	 ולהתעשר) לשל הבטיח או( לשליט ששיל מה את לעצמו
 המדינה שבי	 הגומלי	 ביחסי ג חלות מאוד דומות פרקטיקות א�, מופר� נשמע הדבר

 נכסי להפריט יש ולמי כיצד" שואלי אנו, למשל, בימינו .המודרניי השוק ומנגננוני
 לשל שהתחייב המתחרה בה שזוכה כאלה בעיקר, ציבוריי מכרזי להעניק או "?ציבוריי

 שיצרכו האזרחי מ	 שיגבה מה מתו� ורווח לשיפוי היציפי מתו�, הגבוה המחיר את למדינה
  ). רבות מיני אחת דוגמא ה מקרקעי	 מכרזי (המכרז נשוא הנכס או השירות את

 ארגו	 במסגרת בתפקידי דוברשמ שהיות להודות נאל= הוא. זה לנוהג מתנגד אקווינס
 מלוא את מגייס הוא א� ,כזה נוהג על גור� איסור הטבעי במשפט אי	, החילוני השלטו	

 של למינויי להביא טהִי כזה מנגנו	, אומר הוא, ראשית. מכ� ליטההָש את להניא כדי שרונויכ
 ואת בורהצי את לשרת אינה שלה בציהשהמוטי אלו, בצע רודפי: מתאימי בלתי אנשי
, בממו	 צור� יש משרה לרכוש כדי, מציי	 הוא, שנית. הנתיני עושק תו� להתעשר אלא השליט
 ירמוכש שיהיו לכ� ערובה כל שאי	, עשירי אנשי בעיקר כאלה למשרות שימונו ומכא	

 האנשי את לאתר השליט על, כותב הוא, לכ	ו, הציבור טובת להיות צרי� המפתח. 	לה
 נגד אפילו אלו חיוניי לתפקידי ולמנות, עניי ה א א�, ביותר ניוהאמי המוכשרי

  .כלל בדר� ציבוריי ומוצרי לשירותי זו עמדה של הכללה לבצע מתבקש. רצונ

_____________________________________  
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 להדגי, מסוימת באריכות, ושב טהורה משפטית דעת חוות ממת	 אקווינס חורג שוב זו בפסקה
 התבונה את ממצה אינו והמשפט, רצוי ג הוא חוקי שהוא מה כל לא לפיהש ,עמדתו את

  .המעשית

  ומתינות פרגמטיז�, אורטיזציהת. 6

 קונקרטית שאלה נשאל וינסואק: ותאורטיזציה הכללה ,כאמור ,הנה המאמר של המתודה
 מותר מתי ("לחלותה הכלליי התנאי את מברר, ")?היהודי את למסות מותר הא", למשל(

 תו� כללית תשובה מספק, ")?ניוימנת שנחמסו כלומר, נש�ב שמקור כספי לגבות לשליט
 הקניי	 של ההשבה חובת (לוגי באופ	 נגזרת האמורה התשובה מהש הכלליי העקרונות ציו	

 ספציפית להוראה הכללית התשובה את מתרגו, )הכלל לטובת בו שימוש – וכתחלי� לבעליו
 "). 'וגו וכאלה כאלה בתנאי רשאית הנ�("

 ידי על המותרות פעולות של רציות	 את מסייג אקווינס. לוהכ חזות אינו משפטה ,ואול
 זר משיח אות גוזרי היינו שבימינו ,הומניסטיי נורמטיביי שיקולי של בסדרה המשפט
 מי ג, אד לכל להותיר החובה הנו הראשו	. הזכויות שיח הוא אהלו, לאקווינס לחלוטי	
 חדשות גזרות מהטלת מנעותיהה הנה השנייה. בסיסיי קיו אמצעי, לנכסיו להתנכל שמותר
 – פסיכולוגית אלא משפטית מגבלה בשל לא, 	לה התרגלו שהנתיני באלו והסתפקות לבקרי

 מבטאי אלו סייגי. רגשית למצוקה לגרו כלומר ,"הנפש את לטלטל "נוטות הללוש היות
 שיקולי תשקיל ומתו� יסו	בר לבצע יש כוח הפעלת לפיהש, וינסואק של עמדה�מטא

יוקונטקסטואלי פרגמטיי.   

 דווקנית החלה של רצויות הלא התוצאות מ	 מודאג אקווינס יותר השיטתית בכתיבתו ג
 ליצור הסמכות נתונה הפוזיטיבי הדי	 את שיצר למי כי מזכיר הוא 42.משפטיות נורמות של

 בטובתו התחשבות הנה ראויה ליתתכ. ראויה לתכלית נועדי הללו עוד כל, ופטורי הקלות
 מה ("עיונית תבונה בי	 בחנההה. רצוי הנו כללי שבאופ	 חוק של מהחלתו הסובל היחיד של

 של במחשבתו יסוד אב	, כמוב	, הנה) "?לעשות מה ("מעשית לתבונה") ?המשפט קובע
  .מכרעת וינסואק של הפוליטית מחשבתו על והשפעתה, אריסטו

 חיונית שהייתה, בריבית ההלוואה של הפרקטיקה של מר ויבא הנו, כאמור, אקווינס
 יוכלו א רק מעשי ער� יהיה שלטיעוניו לכ� מודע אקווינסש להניח נית	. כלכלית לצמיחה
 הוא, למשל ,כ�. מדי יותר בהכנסותיה יפגעו לא א, למשל – השליטי דעת על להתקבל

 זה אש הרי ,המקורי לבעליו השיבול ישו בשמירה אסור נש� פירות שמיסוי היות כי קובע
 השליט את מעשירה אינה לכאורה כזו הוצאה. הכלל לטובת להוציאו מותר, אפשרי בלתי

   .בעקיפי	 להעשירו כזה ובאופ	 האחרות בהוצאותיו לחסו� עשויה שהיא ייתכ	 א�, במישרי	

  האד� גו�. 7

 עוסק תומס, שלפנינו סטבטק. גו� כאל לאד התייחסות ללא רצינית פוליטית תאוריה אי	
 מגביל הוא. האד של והפסיכולוגית החומרית וברווחתו הקיו של החומרי בממד במפורש

_____________________________________  
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 ג אלא מופשט צדק של מטעמי רק לא היהודי של לקניינ להתנכל שליטי של זכאות את
 של מינימליי אמצעי – העבד וא� – הנתי	 בידי להותיר השליט חובת :חומריי מטעמי

 – פסיכולוגיי נזקי מגרימת להימנע החובה, פחות לא שמעניי	 ומה, לקיומו חומרית רווחה
 ה הללו הדברי .בה	 הורגלו לא שהנתיני חדשות גזרות שגורמות והמצוקה" טלטול"ה, כא	
, הנפש של הארצי לקיומה גס ככלי רק הגו� את ראתה אשר דואליסטית תאולוגיה רקע על

, יותר" נוצרי "דווקא הוא תומס זה במוב	. ער� יש לה שרקו דהא ע המזוהה שהיא
 הדת היא הנצרות, הכול ככלות: אוגוסטינוס של פוליטי�הא מהדואליז, יותר אורתודוקסי

  . גופני מוות ומת וייסוריו תענוגותיו על הגופני הקיו את חווה, בבשר אלוהי התגלגל שבה

 הוא האד שלפיה העמדה את ג, האד של יטיפול�החברתי לטבעו ביחס עמדותיו את כמו
 שהגו� בכ� קודמי תאולוגי ע מסכי הוא. מאריסטו אקווינס למד) קומפוזיט (מורכב יצור

 של בדר� אלא אנושיות איכויות אי	 מתה ולגופה, כלל אנושי גו� אינו כשלעצמו החומרי
 תלויה, אחר ולא הוא היותו, האד של זהותו .האד איננה לבדה הנפש ג לדידו א�; אנלוגיה
 את לגו� המעניקה היא) anima (הנפש. האלמוות בת בנשמתו מאשר פחות לא הגופני בקיומו

, אפשרית אינה ביניה ההפרדה, בחייו; צורתו את) אריסטוטליי במונחי (ולחומר ממשותו
 שלאחר למקב שאקווינס פי על א� (חות בשעוות לצורה החומר בי	 להפריד נית	 שלא כמו

 מיניות שעניינה במיוחד יפה בפסקה כותב הוא, הגו� איברי). להתקיי ממשיכה הנפש המוות
   43".הנפש מכשירי "הנ, האד

  סיו�. ה

 נית	. בעצמו לסיכו זקוק אינו והוא, אותו לסכ לא, השיח את לפתוח נועד זה קצר מבוא
  : עצמו על שכתבה שנדמה ,הקשרי לשלל היפה, תומס של במובאה לסיימו

Sicut enim maius est illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata 

aliis tradere quam solum contemplari.  

 את הזולת ע לחלוק מוטב כ�, בלבד להבריק מאשר להבהיר שמוטב כפי
   44 .בלבד לחשוב מאשר ,החשיבה

_____________________________________  

43  “[M]embra corporis sint quaedam animae instrumenta”. הגויי� כנגד מכלול ,III ,126.2. 
 העדפתי, "עיו� "וא" הרהור"ל יותר קרוב ”II�II ,188.6 .“contemplari התאולוגיה מכלול  44

 .שרירותי קצת באופ�" חשיבה"


